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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
نبينددا محمددد وعلددهللا صلدده و صددحابه  ،وصددلهللا هللا وسددلم وبددارع علددهللا عبددد  ورسددوله ،الحمددد ر را اللددالمين

  جملين،  ما بلد:
 : -رحمه هللا تلالهللا-فيقول المؤلف 

ال يجزي ولد  والد   )) :-صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة "
 ."روا  مسلم ((إال أن يج   مملوكًا فيشتريه فيعتقه

 -جددو وعددال-سددببال لوجددود ، ولددو   ن هللا  -جددو وعددال-الوالددد  ددو السددبا فددإل وجددود اهنسددان، جللدده هللا 
، يلنددإل مددا اسددت نإل مددن للددع ا  صدم وحددواج وعيسددهللا مددن اجتمددا  هددل  المددر   مددا وجددد قدديه  ددلا الرجددو وتدد و  ب

حقهمدا  عمدم حدل عليدع وا   فبقية بنإل صدم علدهللا  دلا، بدالت وا  بدين الوالددين، فهمدا السدبا فدإل ايجدادع، ف الصور 
ما عميم، قدد فإل ك ير من النصوص، فحقه -جو وعال-، وورد حقهما مقرونال بحل هللا -جو وعال-بلد حل هللا 

  يدوفإل بحقهمدا، مدع  ن  دلا مدن  فضدو  ندوا  قد ومع للع  ،حاجتهما اليهاهنسان  مه  و  با  علهللا مهر  ليحمو 
فاللمددو الوحيددد الددل  يمكددن  ن احتياجهمددا اليدده، ومددع للددع حقهمددا عمدديم،  ، قددد يقددوم بحاجتهمددا الخاصددة عندددالبددر

د    يجد   ولدد والدد  ا   ن يجد)) :-عليده الصدال  والسدالم-فدإل قولده  به الوالد بدليو الحصدر فدإل الحددي يكافئ 
ألنده وجدود  مدع الدر     الصور  تسبب  فإل وجدود  الحقيقدإل  و سبا وجودع، و ن  اآلن فإل  ل ((مملوكال فيلتقه

اشدتريته وجدتده مملوكدال  ،   يستطيع  ن يتصرف بنفسه، فوجود  كاللدم، و ن  الاوجود، منافله مملوكة لغير  كال
ن كان الوجود الحقيقإل الل      ر له مما يلحقده كدان موجدودال، لكدن  اشتريتهف و عتقته تسبب  فإل وجود  حكمال، وا 

ألن  حكددام الرقيددل ينمددر فيهددا باعتبددار  سددللة  يلحقدده بالبهددالم التددإل تبددا  وتشددتر  وجددود،  ددو يلحقدده ببنددإل صدم،  و 
األصددلين،  ه مشدداعر ، فيتددردد بددين  ددلينولدده اعتبددار ، ولدد يبددا  ويشددتر ،  و باعتبددار  انسددان لدده عقلدده، ولدده تمييدد  ،

 نده متدردد بدين اهنسدان والبهيمدة  دو يلحدل بهدلا  و  فإلحاقه بأحد ما من باا قياس الشدبه، فدإلا وجدد  بدا  والحدال
 بها عتبار  الحقيقإل الل  ينتفع تسبا فإل وجود   وجود، لكن الا اشترا  واعتقه كال ؟فما ملنهللا  لا الوجود بهلا؟

    قبو للع لمصلحة غير .وا   فوجود
الفددر  بددين  :، قددد يقددول قالددوروا  مسددلم ((ال يجددزي ولدد  والدد   إال أن يجدد   مملوكددًا فيشددتريه فيعتقدده))
، يلنإل قبو الو د  وقبو اللتل،  ما بلد الو د  وبلد اللتل  دلا مدا ر ن بين وجود ا بن وبين وجود األاالوجودي

 ددلا  ،وفددإل فددر  وقبددو اللتددل،  بددو قبددو الددويج الددل  تسددبا عندده الحمددو وقبددو اللتددل، و د لكددن الكددالم فيمددا قبددو الدد
ومع للع  دو مسدخر  ،ويتللل بأكو وشرا ونوم ويأنس ،يأكو ويشرا ويتلبد، ما يتمكن من عباد و موجود حقيقة 

حده، ففدر  بدين لغير  يخدمه، فوجود  فيه نقدص، لكدن قبدو تسدبا الوالدد بوجدود الولدد، قبدو ويج األم  دلا عددم م



ن  ،سديما الوالددد علدهللا عتددل الرقبدة    الحدددي  الحدفدإل وجدود  دلا و ددلا، لكدن  لدم تكدن الصددور  متطابقدة مدن كددو وا 
  وجه.

فإل  دلا الحددي  ممدا يددل علدهللا  نده   يلتدل  ((ول  وال   إال أن يج   مملوكًا فيشتريه فيعتقه ال يجزي ))
 ؟هم منه  نده يمكدن  ن يشدتريه و  يلتقده،    يفهدم مدن الحددي   دلابمجرد الشراج، بو الا تم ملكه له  م  عتقه، فيف

، ال يكون  نداع تراخدإل: فيلتقه مباشر ، ليس فيه  م يلتقه  للما سك ، قال ((ا   ن يجد  مملوكال فيشتريه))قال: 
لا مدن ملدع ن ا :نه يلتل بمجرد الشراج، بو يشتريه  م يلتقه، و لا قدول مدن يقدول: النقول وليس فيه فيشتريه فقط

رحم محرم   يلتل ا  باللتل،   يلتل بمجرد الشراج، لكن الل  عليده عامدة   دو الللدم  نده يلتدل بمجدرد الشدراج، 
لو اشتر   با  وفإل حكمه األم لو  شتر  األا  و  شتر  األم  و اشتر  ا بن  و اشتر  البن   و اشتر  األخ  و 

ن كدان حددي  البداا يددل علدهللا  ن اللتدل  و اللمةاشتر  الخال  و الخالة   اشتر  الللم  و بمجرد الشراج يلتدل، وا 
التنصدديص علددهللا اللتددل  ددو وم لدده، انمددا يلتددل بمجددرد الشددراج، فمددا جدداج فددإل حدددي  البدداا   مفهددبلددد الشددراج، لكددن 

مر  دو يسدت ؟وا   ما يلتل،  و يسدتمر رقيدل عندد الما ريدة انه   بد من اهعتا  :مجرد توضيح، الما رية قالوا
لمفهدوم الحددي ، لكدن حددي  سدمر  الدل  يليده  ، ولكدن يجبدر علدهللا اعتاقده نلم يستمر رقيدل :رقيل الا اشترا ؟ قالوا

 : ان الشدراج  دو سدبا اللتدل عرفنا  ن مل ا عامة   و الللم  نه يلتل بمجرد الشراج، ويكدون تأويدو فيلتقده قدالوا
ج نفسدده عتددل، فالتصددريح بدداللتل باعتبددار المدد ل، و ن ألندده يددؤول اليدده حصددو  و لددم يحصددو، فالشددراج عتددل، فالشددرا

 و صدر  بدلكر اللتدل مدن بداا  ، و  طلل عليه علهللا ما يقولون فنسا اليه اللتدل ،الشراج يؤول اليه، فأطلل عليه
لكر انه يدؤول الدهللا اللتدل، حددي  سدمر  صدريح فدإل  نده   يحتدا  الدهللا عتدل، و نده بمجدرد الشدراج وتمدام الملدع  نده 

  :ليهيلتل، الل  ي
مدن ملدذ  ا ر دم )) :قدال -صدلى هللا عليده وسدلم-أن النبدي  -رضي هللا عنده-وعن سمرة بن جن ب "

والضدابط فيده بأنده لدو كدان  حدد ما  ((من ملع لا رحم محرم فهو حر))يلنإل بمجرد الملع حر  "((م رم فهو  ر
لوالدد ، واألخ مدع  خيده  و  ختده  و مدع لكر واآلخر  ن دهللا   يصدح النكدا  بينهمدا، كمدا بدين الوالدد والولدد، والولدد وا

وبند  خالده،  ،ألنه يصدح  ن يتد و  بند  عمده ناج الخال، و  اللمة و  الخالة عمته  و خالته،    بناج اللم و   ب
بلتقده، بخدالف مدن   يجدو  لده نكاحده فإنده  حتهللا يصدر  لته، فال يلتل عليه بمجرد الشراجوبن  خا ،وبن  عمته

  لشراج.يلتل عليه بمجرد ا
الا  "روا  أ م  واألربعة، ورجح جمع من ال فدا  أنده موقدو  ((من ملذ  ا ر م م رم فهو  ر)) :قال

ألنده  يداد  مدن  قدة، و دلا الدل  جدر    تلاره الوقف مع الرفع لكرنا مرارال  ن الحكم للرفع عند جمدع مدن الحفدا 
فيددده، يلندددإل لكدددر الصدددحابإل متددديقن، لكدددن  والرفدددع مشدددكوع ،ألنددده متددديقن  عليددده المتدددأخرون،  و الحكدددم لمدددن وقدددف

ألندده متدديقن، و ددلا  يضددال يميددو اليدده  فيكددون الحكددم لمددن وقددف  -عليدده الصددال  والسددالم-المشددكوع فيدده لكددر النبددإل 
فيرجحدددون الوقدددف فدددإل م دددو  دددل  الصدددور ، ويرجحدددون اهرسدددال فدددإل مسدددألة تلددداره الوصدددو  ،جمدددع مدددن الحفدددا 

لا كدان مدن وقفده  حفدظ و ناع قول  ال  و و  ن الحكم ل ،واهرسال ألحفظ، الا كان من رفله  حفظ فالحكم لده، وا 
ل   ددو الللددم ممددن الحكددم لألك ددر، واللدددد الك يددر  ولددهللا بددالحفظ مددن الواحددد،  ددل   قددوا :فددالحكم لدده، ومددنهم مددن يقددول

ام صدور  نجدد م   يحكمدون بحكدم عدطرد، ولو نمرنا الدهللا طريقدة األلمدة الكبدار فدإل م دو  دل  اليحكم بحكم عام م



طرد، بو يرجحون بين األقوال بالقرالن، فما دل  القرالن علهللا  نه  رجح فالحكم له، فقد يحكم اهمام الواحد علدهللا م
الحكددم لمددن وقددف  :الحكددم لمددن رفددع مطلقددال، و  يقددول :حدددي  بددالرفع، ويحكددم علددهللا حدددي  صخددر بددالوقف، مددا يقددول
لا رجحد  القدرالن الوقدف حكدم  ،الرفدع حكدم بدهقدرالن مطلقال، و كلا فإل مسألة الوقف واهرسال، بدو الا رجحد  ال وا 

  مة المتقدمين، و م   و  لا الشأن.به، و ل   إل طريقة األل
، وينمدر فدإل مدن رفددع ،طيدا مدا موقدف طالدا الللدم الا جدداج  م دو  دلا الحددي ؟ موقفده  ن يجمددع الطدر  

الا كدان   دالل لدللع،  دم بلدد للدع ، وسدوف يتبدين لده الا جمدع طدر  الخبدر مدن القدرالن مدا يدرجح بده وفإل من وقدف
يلنإل   يقوم بها    طالا علدم، مهمدا طالد  ملاناتده فدإل علدم الحددي ، الا فدر   ،ألن  ل  المسالو مسالو دقيقة

مددالا قددال ابددن  ؟الوقددف فإندده ينمددر فددإل  قددوال األلمددة، مددالا قددال اهمددام  حمددد مددن جمددع الطددر ، ومددال الددهللا الرفددع  و
لا وجدد  ؟مدالا قدال الددارقطنإل ؟مالا قال  بو حداتم ؟ملين و كدلا، فدإلا وجدد حكمده مطابقدال ألحكدامهم فليحمدد هللا، وا 

 قوال األلمة فدإل م دو  دل  األمدور  ألنده لديس فيهدا حكدم عدام  حكمه مخالف فليلد النمر فإل صنيله، ويتسصحا
وم والددة التخدددري  بهددلا يترقدددهللا طالددا الللدددم مددع ملاندددا   ،طددرد تأخددل النمريدددة وتطبقهددا علدددهللا جميددع األحاديددد ،  م

ألن يسدير   والدراسة لألسانيد، وملرفة الطر  وجمع الطر  والحكم علهللا األحادي  الا قارنها بدأقوال األلمدة يتأ دو
علهللا طريقة ملينة، و ل  تحتا  الهللا عمر وملانا  وقو  فدإل الحفدظ، ونفدال  فدإل الفهدم، يلندإل   يخاطدا بم دو  دلا 

  .الكالم صحاد الطالا
ومنطوقده يخددالف  ،    نده يلتدل بمجددرد الملدع، بمجدرد تمددام الملدع ((م ددرم فهدو  ددرمدن ملددذ  ا ملدذ ))

متفل علهللا رفله، و لا الحددي  عندد  حمدد واألربلدة، و  ،مفهوم الحدي  السابل، والحدي  السابل فإل صحيح مسلم
 رجدح، و  بدد حددي  مسدلم  :سيما   و المدا ر يقولدون  انه   بد من اعتاقه   :واختلف فإل رفله ووقفه، فمن قال

ان مفهوم حدي  مسلم مخالف لمنطو  حدي   حمد واألربلة، والمنطو  مقدم  : ن يصر  بلتقه، والل  يقولمن 
  : انه يلتل بمجرد الملع.هوم يقولعلهللا المف

  :بلد للع -رحمه هللا-قال 
 عبيددد تحدد  ملكددهسددتة  "أن رجددً  أعتددق سددتة مملددوكين -رضددي هللا عنهمددا-وعددن عمددران بددن  صددين "

يلندإل فدإل مدره موتده  "أن رجً  أعتق ستة مملوكين له عند  موتده لدم يكدن لده مدال  يدرهم"  عتقهم دفلة واحد 
ألندده مدددتهم بحرمدددان  ومددا  اد علدددهللا ال لددد    ينفددل تصدددرفه الددل    يرجدددهللا برلدده منددده،   ينفدددل تصددرفه ا  بال لددد ، 
  ؟الور ة، لمالا لم يتصرف  لا التصرف فإل وق  صحته

يتصدرف ا  فدإل  وفإل  ل  الحالدة لديس لده  ن "وكين له عن  موته لم يكن له مال  يرهمأعتق ستة ممل"
لينفدل ال لد ، ويدرد ال ل دين الدهللا  "فجدزأهم أال الداً  -صدلى هللا عليده وسدلم-ف عا بهم رسول هللا " ال ل  وال ل  ك يدر

  و وا عنه. الهللا صاحبهم فإلا ما  الور ة، 
وا  نان  م  "الم أقرع بينهم، فأعتق االنين ،فجزأهم أال الاً  -وسلمصلى هللا عليه -ف عا بهم رسول هللا "

 ن  دلا القدول  :وفإل روايدة النسدالإل و بدإل داود "روا  مسلم "وقال له قواًل ش ي اً  ،وأرق أربعة" ال ل  بالنسبة للستة
قبدو  ن يددفن لدم  لدو شدهدته))  لا قول شديد ((لم يدفن فإل مقابر المسلمين ))لو شهدته قبو  ن يدفنالشديد قال: 

انددع ان تددد  ور تددع  غنيدداج خيددر مددن  ن تدددعهم )) ؟ ألندده حددرم ور تدده مددن اهر لمددالا ((يدددفن فددإل مقددابر المسددلمين



عليده -بو   يجو ، و  ينفل تصرفه فإل  ك ر من ال ل  فدإل  دل  الحالدة، النبدإل  ،فال يصح ((عالة يتكففون الناس
 ،ا  ا ندين ا ندين ا ندين، فجداج بقرعدة فخرجد  القرعدة   ندين  عتقهمددعا بالستة فو عهم  ال  فر  -الصال  والسالم
 ف،  دم فدإل مدره موتده و دو فدإل المستشدفهللا علدهللا  دلا لدو شدخص مدريه يملدع  ال دة صرجلهم، و  ،و ر  األربلة

مدا يمكدن    :شديلال ينتفدع بده المسدلمون، يقدال م و اشدتروا بهد ، ف، و وعدو م علدهللا الفقدراجقدال: تصدرف بال ال دة ص
لكن  لا الحكم الشرعإل،  لا قد يكون  لفين، وقد  ؟وش تسو  األلفين  :فع ا  فإل  لف واأللفين ترد، قد يقولتصر 

 ،دعا بالستة -صلهللا هللا عليه وسلم-حكم، النبإل  و التكون  ال ة ماليين، وقد تكون  ك ر  قو، المقصود  ن  لا 
فمهددر    نددين فأعتقهمددا، و ر  األربلددة البدداقين، فددأجر  القرعددة  ،وفددرقهم  ددال  فددر ، فكددو فرقددة مكونددة مددن ا نددين

كو واحد من  ؤ ج الستة حصو له اللتل، ويجا رد ال ل دين لمدالا   يلتدل  :فهنا النمر الهللا اللدد، قد يقول قالو
كدو  :وقد قيو بهدلا،  نده   يلتدل ا ندين ينتفدع ا ندان ويتضدرر  ربلدة، فقدالواويبقهللا  ل ا  رقيل،  ؟من كو واحد ال ل 

ويتضدرر  ،د من  دؤ ج السدتة يلتدل  ل ده، فيكدون اللتدل مشدا  بدين  دؤ ج السدتة، والدر  مشدا ، فينتفدع الجميدعواح
مدع  فإل صحيح مسدلم، يلندإل  دو ألحدد  ن يجتهدد ؟يشين ويتضرر  ربلة، لكن الحدي  فإل اما ينتفع ا نالجميع، 

قددد تكددون  ، ومهددر  لهددم القرعددةلحددظان  ددلين ا  نددين الددلين حددالفهم ا :طيددا قددد يقددول قالددووجددود  ددلا الحدددي ، 
مددالتين  لددف علددهللا  ا هللا يجيبددون و ددا األربلددة يدد فددا  نين يسددوون لهددم علددهللا مالددة  لددفقيمددتهم تلددادل قيمددة األربلددة، 

وقددد تكددون قيمددة ا  نددين بقيمددة واحددد مددن  ددؤ ج  ؟كأندده تصددرف بالنصددف، لمددالا   ينمددر الددهللا  قيددامهمفخمسددين، 
قيو بهلا وقيو بهدلا، لكدن الدنص   بد   ن النمدر فدإل ال لد  وال ل دين الدهللا عددد  ؟األربلة، لمالا   ينمر الهللا القيمة
وقبددو اجددراج القرعددة ينمددر الددهللا مصددلحة الور ددة، وينمددر الددهللا مصددلحة  ددؤ ج  ،الددرؤوس، نلددم عنددد القسددمة ال ال يددة

ر بلين اللدل والمساوا  بين الجميع، لكدن يبقدهللا  ن  دلا حكدم شدرعإل، والقرعدة ملتبدر  فدإل الشدر  فدإل األرقاج، وينم
و  مدرجح   بدد مدن قرعدة تدرجح، فالحددي   شدر ، عندد المشداحا    بدد مدن قرعدة مور ك يدر ، القرعدة ملتبدر  فدإل ال

مدر عدن كدون المنتفدع الدبله و ن النمر الدهللا عددد الدرؤوس بغده النمدر عدن األقيدام، وبغده الن ،يدل علهللا  لا
ألنهددم فددإل عبددار  الملتددل علددهللا حددد سددواج،  عددتقهم  :  ،   بددد  ن يلددم النفددع الجميددع دون الددبله، ومددنهم مددن قددال

يلتدل مدن  : دلا قدال فيده بلده   دو الللدم، فقدال ؟فلمدالا نفيدد ا ندين ونحدرم البقيدة ، فأراد  ن يستفيدوا جميلدال جميلال 
ال نحدرم الور دة بقيمدة   لدلالجميدع ويسدددون للور دةسدلهللا ل ل ان مدن كدو واحدد،  و يستكو واحد  ل ه، فإما  ن يبقهللا ا

   ؟ال ل ين،   شع  ن  لا من حي  النمر والقياس يلنإل له وجه، لكن ما قيمة النمر والقياس فدإل مقابدو الدنص
شخصددال عنددد   ددال   ألن اللبددر  بددال ل ين بالحسدداا، يلنددإل لددو  ن  ننمددر الددهللا األقيددام :قيمددة، وكددلا قددول مددن يقددول

 ل  البيو   وقاف، ال ال ة و  يملع غير م، بي  بمليون، وال انإل بخمسمالة  لف،  :بيو ، وفإل مره موته، قال
ينفدل تصدرفه  : دو نقدول ؟ و ننمدر الدهللا األقيدام ،نأخل واحد  ين كدان ونتدرع ا  ندين :وال ال  بمالة  لف،  و نقول

لة  لدف، بخمسدماالصغير الل  يستحل مالة  لف،  و ننمر الهللا الوسدط  فإل البي  الكبير الل  يستحل مليون،  و
، ومصدلحة مدن يسدتفيد مدن   شدع  نندا الا نمرندا الدهللا مصدلحة الدوار  ؟ و ننمر الهللا األقيدام ونقسدهما علدهللا  ال دة

 ددة،  ال لو اوهللا  دد :ليكددون انتفددا   ددؤ ج و ددؤ ج علددهللا حددد سددواج، مددا نقددول فددال بددد  ن نحسددا القيمددة   ددلا الوقددف
 ورد بده الدنصلكدن مدا  ،ننمدر الدهللا القيمدةاألعبدد،  ال ة بيو   و ستة بيو  نأخدل ا ندين ونخلدإل  ربلدة م دو  دؤ ج 

 ؟نويبقدهللا ال ل دا   نقول: يوقف  ل   لا البي  و ل   لا البي  و ل   دلا البيد لمالا  :ينفل النص، قد يقول قالو



ع بده  صدحابه   شدع  ن  دلا  رفدل بدالجميع، وا   مدا فيده يلنإل حينما يكون الوقف مستقو، والمورو  مستقو ينتف
اندده يوقددف  ددلا البيدد ،  و  :مددا يمنددع،  ندده ينفددل وقفيددة  لدد   ددلا البيدد  و لدد   ددلا البيدد  ويددرد ال ل ددان، لكددن مددا يقددال

ن كان  قيمتها تلادل األربلة، بغه النمر عما جاج فإل الحدي ، وللو النبدإل  عليده - لان البيتان من الستة، وا 
، فر    ن كو واحدد يشدكو  لد  -عليه الصال  والسالم-جمع بين األمور كلها فإل نمر  الدقيل  -صال  والسالمال

لا  مكن  ن يطبل ما فدإل الحددي  مدع ويش المانع؟ القيمة مع  ل  اللدد  مدا يددل عليده النمدر  دلا  دو األصدو. وا 
  :قال بلد للع
سدلمة، فقالد : أعتقدذ وأشدتر  أن ترد م رسدول كند  مملوكدًا ألم  :قال -رضي هللا عنه-وعن سفينة "

  ."روا  أ م  وأبو  او  والنسائي "ما عش  -وسلم صلى هللا عليه-هللا 
قع بشدري  ن تدأتإل الدإل فدإل كدو صدال  توصدلنإل الدهللا السيد للبد   عت : لا الشري فإل اللتل سالغ، لو قال

وبلدددد للدددع  نددد  حدددر، يلمدددو وتدددرجلهم،     ريدددد غيدددر  دددلا،  و  عتقدددع بشدددري  ن توصدددو األو د المددددارس المسدددجد
 : بيلدع،  و  بيلده عليدع بشدري  ن يخددمنإل مدا عشد ، نقدول :مدا يلمدو؟ يلمدو بالشدري، لكدن لدو قدال ا  و بالشري 

، لكدن اللتدل مدن بداا اهرفدا ، لديس مدن بداا لدم، و دلا الشدري يندافإل مقتضدهللا اللقددنهدهللا عدن ال نيدة ا   ن تل ، 
ن كدان يندافإل مقتضدهللا عقدد البيدع الشري المجهد الملاوضة، فيصح فيه ألنده لديس بلقدد  ول، ويصدح فيهدا الشدري وا 
مددا عشدد ، يلنددإل طليددة  -صددلهللا هللا عليدده وسددلم- عتقددع و شددتري عليددع  ن تخدددم رسددول هللا  :ملاوضددة،  نددا قالدد 
ستمر انه ما استفاد ما دام مشروطال عليه  ن يخدم ي :، قد يقول قالو-عليه الصال  والسالم-حياتع تخدم الرسول 

 ، ن الخدمة وقتها مللوم، وبقية الوق  يكون له، بصفته حدر :  الشلور بالحرية غير، األمر ال انإل :رقيل، نقول
بخالف ما لو كان رقيقال، ففإل غير وق  الخدمة   بد  ن يؤلن لده  ن يتصدرف،  مدا الا كدان حدرال فدال يحتدا  الدهللا 

ن شري عليه  ن يخدم، قد يقول  ،الن، فهو مستفيد  ،ان  لا التصرف مدن  م سدلمة، فيكدون موقوفدال عليهدا :قالووا 
عليدده الصددال  -واسددتمر سددفينة يخدددم النبددإل  ،-صددلهللا هللا عليدده وسددلم-حصددو بللمدده  :و  يددتم بدده ا سددتد ل، نقددول

  .بلد  لا الكالم -والسالم
ر، كأنه  عتقه بلد تمام اللش ؟ عتقع شريطة  ن تخدمنإل عشر سنين، متهللا يتم اللتل :لو قال السيد للبد 

ان سددفينة   يددتم عتقدده ا  بلددد  ن  :عتقدال مللقددال بمضددإل عشددر سددنين، و  يدتم عتقدده ا  الا تمدد  اللشددر،  ددو نقدول
 و شددريطة  ن تخدددمنإل  ،علددهللا  ن تخدددمنإل عشددر سددنين :، يلنددإل لددو قددال-عليدده الصددال  والسددالم-تددوفإل الرسددول 

صلهللا هللا -و نا  عتقع و شتري عليع  ن تخدم رسول هللا   يتم عتقه ا  بخدمته عشر سنين،  :عشر سنين، قالوا
صدلهللا هللا -ن تخددم رسدول هللا : ايلندإل مدا قالد  ؟انده مدا يلتدل الدهللا  ن يمدو  : دو نقدولمدا عشد ،  -عليه وسدلم
هللا  نه يلتدل مدن وقتده فدل علمللوم  نه   حاجة الهللا اللتل بلد المو ، ما عش ،  :ما عاش، قال  -عليه وسلم

  لكن مع الشري.
 ((إنما الوالء لمن أعتق))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-وعن عائشة 

  .متفق عليه في   يث طويل
 ددو حدددي  بريددر  فددإل قصددتها مددع مواليهددا،  نهددا باعو ددا  و كاتبو ددا علددهللا تسددع  واقددإل منجمددة فددإل كددو سددنة 

 و ان  حددا   لددع  ن  : ان  راد   لددع،فقالدد  عالشددة وقيددة، فددل ب  الددهللا عالشددة تطلددا منهددا اللددون علددهللا السددداد، 



تلدد ا لندا وو لدع لندا،  خبدر  عالشدة النبدإل  ،  :لواقداويكون و لع لإل عددتها لهم، فل ب  اليهم  ال، عد ا لهم نقد
حدي  ع تقدم، تقدم الحدي  فإل كتاا البي  الحدي ((اشتريها واشترطإل الو ج لهم)) :فقال -صلهللا هللا عليه وسلم-
صدلهللا -واشترطإل الو ج لهدم، فلمدا فللد  خطدا النبدإل  اعتقيهاير  فإل تمامه تقدم، اشتريها واشترطإل الو ج لهم، بر 

مدا بدال  قدوام يشدترطون شدروطال ليسد  فدإل كتداا هللا، كدو شدري لديس فدإل كتداا هللا فهدو باطددو )) :قدال -هللا عليده
منة، ملاوضة و خل القيمة، لكدن مدن  عتدل  يس  لهالبالع والمكاتا ل ((ولو كان مالة شري، انما الو ج لمن  عتل

    الحكم للملكور وتنفيه عما عدا .مقابو  لا الل  له الو ج الل  يحصو به اهر ، فإنما حرف حصر ت بدون 
لدديس لغيددر  ممددن بددا   و كاتددا، انمددا  ددو لمددن  عتددل، و يضددال   يوجددد و ج  ((إنمددا الددوالء لمددن اعتددق))

 و حدر    ير ده، انمدا الدو ج اللتل، فإلا  سلم علهللا يديه   ير ، الا  نقدل  مدن غدر   يحصو به التوار  فإل غير
محمددد بدددن  -رحمدده هللا تلددالهللا-للحصددر خدداص بمدددن  عتددل، والحدددي  تقدددم، اهمددام البخدددار   (انمددا)ألن  خدداص 

ن الجلفدإل،  سدلم ألن جدد   سدلم علدهللا يدد  يمدا ؟ش ملنهللا مدو  مايمو  م،  اسماعيو بن ابرا يم بن برد به الجلفإل
 ون:نلم يقول به بله الحنفية والهادوية، يقول ؟مو  م، لكن  و ي ب  توار  باهسالم علهللا يديه :علهللا يد ، فقيو

لبخدار  مو  م بالنسبة للبخار  علهللا وجهده، ويمدان الجلفدإل  دو جدد شديخ ا :ي ب  التوار ، فهو و ج، فيكون قوله
نمدا و ج حلدفمدو  م، ولديس بدو ج عتاقدة :يقال ك ير ماو جد ،  عبد هللا بن محمد المسند   و سدكنهللا بيدنهم،  ،، وا 

وا حترام    بدو  بقيدة األحكدام  ألن  يكون مولهللا له من حي  التقدير له عليه ،  و يد،  و ما  شبه للع و اسالم
  الو ج خاص بمن  عتل بمنطو   لا الحدي .

  :-رحمه هللا تلالهللا- م قال 
الددوالء ل مددة )) :-صددلى هللا عليدده وسددلم-قددال: قددال رسددول هللا  -عنهمددا رضددي هللا-وعددن ابددن عمددر 

  ((ال يباع وال يوهب ،كل مة النسب
 ددو يسددتطيع؟   يسدددتطيع،  ؟ ددو يسددتطيع  حددد  ن يبيددع عالقتددده بلمدده  و بأخيدده  و بأبيدده كلحمددة النسددا

لا مددا شدداج هللا يجمددع  مددوال  دد :  لددع، جدداج شددخص  عجبدده  ددلا الرقيددل، وقدداللو ج م لدده،  عتقدد  رقيددل ف بدد  و ؤ فددا
 : الدو ج   يبدا  لو قدنالدنيا،  لا محتدرف، ويحتمدو  ن يكدون ار ده ك يدر، و ند  تر ده بدالو ج،  شدتر  مندع الدو ج، 

األخ و خيدده، وبددين اللددم كمددا  ن اللالقددة   تبددا  بددين الولددد ووالددد  وبددين  مددر ملنددو ، ولحمددة كلحمددة النسددا، ألندده 
، يلندإل ا  ار ده ......، الدو جم و  لا ار  يؤول الهللا المال،  ندا  شدتر   :  يبا ، قال و كلا، م و  لا وابن  خيه

و ندا سأشدتر  مندع  دلا المدال الدل  سدوف تر ده منده،  ،مداد  ل  اللحمة و لا ا نتماج الملنو  سوف يتحول الدهللا 
له، يخسر فإل تجارته،  لا المال ك ل لا المال مجهول، ما يدر  يمكن فإل صخر لحمة من اللحما  ينسح :نقول

سدتحل بده الملتدل كدو ي مدر ملندو  سواج كان علدهللا الدو ج الدل   دو   ؟فهو البيع حصو علهللا الو ج  و علهللا المال
كأخدل المدال  جو  بيله، و كدلا األمدور الملنويدةوملروف فإل رقبة  لا الملتل،  لا  مر ملنو    ي تقدير واحترام

يأخدل   ، مدا تلاقدد  ملده علدهللا  نده  جيدر دا :وقبدو موضدوعع، قدال ،علهللا الجا ، توسط لع فإل دالر  مدن الددوالر
لددإل نصدديا، فأخددل المددال علددهللا الجددا  : مددا دام مشدد   مددورع ف جددر  الم ددو الا عمددو  ددلا اللمددو،  ، شددفاعة، قددال

  و الللم، لكن المرجح  نه   يجو   ألنه بسبا  مر ملنو .مختلف فيه عند   



ك يدرال مدا نسدمع فدإل المجدالس عندد مدن توجدد لدديهم القطيلدة،  ((هبوال يو  ال يباع ،ل مة كل مة النسب))
نصيبإل منه لع، ان كان  و  : و عن خاله فالن،  و عن ابن عمه فالن قال ،د  عن فالن عن عمه فالنالا ح  

و ددلا اهر   ،لكددن لددو ور دده وقبددو  ن يصددفهللا المددال ؟ ددو لدده نصدديا حسددإل ملددروف ؟ملجبددع فنصدديبإل لددع، يملددع
المدولهللا الملتدل مال ويقدر بمال، ويتوقع  ن يبلغ كلا، و راد واحد من الور دة،  و السديد الملتدل، سوف يؤول الهللا ال

الا كان  تبيع عليه نصيبع من فالن،يقول:  راد  ن يستلجو  لا اهر ، فأراد  ن يشتريه  حد بما يبا  به نسيلة، 
يكون مللومال، ان كان يدؤول الدهللا علدم  و ألن من شري المبيع  ن  فهلا   يجو  بحال  مجهول و  يؤول الهللا علم

محصور ويقدر بكلا، يقدر ار ه بلشر  ماليين، و ل   وجة لهدا الد من، مليدون ومدالتين وخمسدين، ملروف نصيبه 
يلطينإل مليون خالص اللإل  قسم الميرا ، تحتا  الهللا  شهر، ، ، حصر ور ة، والمحكمة ما  نا بصابر  :لكن تقول

عشدر سديارا  قيمتهدا مليدون، فبدللها واحدد ألنهدا  ندا  ريدد   :مال،  لا الربا، لكن لو قال   لا مال ب :يكفإل، نقول
    يجو . مع عدم التما و ال فإل م و  لا، لكن درا م بدرا مما فإل اشكال،   اشك ا نسيلةتبا  به

وأصدله  ،وص  ه ابدن  بدان وال دا م ،روا  الشافعي ((ال يباع وال يوهب ،الوالء ل مة كل مة النسب))
  ."في الص ي ين بغير ه ا اللفظ
الدل  فدإل الصدحيحين حددي  عبدد هللا بدن  ؟ و يصدحح ألن  صدله فدإل الصدحيحين  صله فإل الصحيحين

باعتبددار  ن  ((  يبددا  و  يو ددا ،الددو ج لحمددة كلحمددة النسددا)) :نهددهللا عددن بيددع الددو ج و بتدده،  ددو يصددحح :عمددر
 صدله فدإل الصدحيح و  يصدحح، لمدا يوجدد مدن  : حيانال يقدال ؟"نههللا عن بيع الو ج وعن  بته"  صله فإل الصحيح

ن اختلدف اللفدظ فدإل  ،الفر  فإل الملنهللا مما فإل األصو مع ما فإل الفر ، و حيانال يكون  ناع اشتراع فإل الملنهللا وا 
الصحيح وفإل غير ، فإل األصو وفإل الفر ، و حيانال يكون ما فإل الفر    يوجد فدإل الصدحيح، قطلدة   توجدد فدإل 

يح، بينمددا بقيددة القصددة موجددود  فددإل الصددحيح،  ددل  تلامددو علددهللا  نهددا حدددي  مسددتقو، يحكددم عليهددا بمفرد ددا، الصددح
علدددهللا  يلنددإل لكددر الشدددار  عددن بلدده السدددلف  ندده يجدددو  بيددع الددو ج، ومدددنهم مددن جدددو   بتدده، لكددن الحددددي  حجددة

فدإل النهددإل التحددريم،  لكددن األصددو " علددهللا التن يده نهدهللا عددن بيدع الددو ج وعددن  بتده" الجميدع، ومددنهم مدن حمددو النهددإل
 ....-ان شاج هللا تلالهللا-المدبر والمكاتا و م الولد، درس الغد 

 
 


